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IBA PRE 64 CESTOVATEĽOV

2

AKTUALIZOVANÉ

VYDANIE

LINK LADY
#linkyourlives
Bella Hadid, the new generation’s favourite, has everything going for her.
She’s beautiful, vivacious, luminous and free-spirited.
She glides through pressure so #DontCrackUnderPressure is the perfect motto for her.

ÚVOD

CESTA
SILVESTER & NOVÝ ROK
OKOLO
AFRIKY
27.12.2018 – 12.1.2019

Milí cestovatelia, dobrodruhovia,
objavitelia a obdivovatelia Afriky,
miestach, ocenia na našej Ceste okolo Afriky prepracovaný
itinerár, bohatý a pestrý program, kombináciu poznávania i relaxu,
profesionálny tím sprievodcov a lekárov, a v neposlednom rade
i špeciálnu konfiguráciu privátneho lietadla pre maximálne
64 cestovateľov.

je nám potešením predstaviť Vám najnovšie vydanie nášho
úspešného cestovateľského projektu Cesty okolo sveta – CESTA
OKOLO AFRIKY. Tento unikátny poznávaco-pobytový zájazd tentokrát
poputuje po 8 rôznorodých krajinách strednej a južnej časti čierneho
kontinentu. Jedinečný je nielen jeho program a jednotlivé zastávky,
ale i samotný termín. Priamo na prelome rokov 2018 a 2019, avšak až
po Vianočných sviatkoch, sme pripravili 17-dňovú Cestu plnú nových
dobrodružstiev v najvyššej kvalite.

Ak informácie v tomto katalógu nie sú pre Vás dostatočné alebo úplne
zrozumiteľné, sme pripravení poskytnúť ďalšie detaily, upresnenia,
či predstaviť našich 5 doterajších Ciest okolo sveta, a to najlepšie
osobne. Stačí, aby ste nás alebo niektorého autorizovaného predajcu
kedykoľvek kontaktovali a my Vás radi podrobne poinformujeme,
prípadne si dohodneme neformálne osobné stretnutie.

V čase 27.12.2018 – 12.1.2019 sa pripravte na intenzívne africké
zážitky. Ruku na srdce, kto zo skutočných cestovateľov netúži navštíviť,
spoznať a na pár dní ochutnať také lákadlá akými sú súostrovie
Svätý Tomáš a Princov ostrov, monumentálne Viktóriine vodopády
na hraniciach Zimbabwe a Zambie, svetové safari v tanzánskom
kráteri Ngorongoro a na rieke Chobe v Botswane, exotické pláže
Mozambiku, roztomilé lemury na Madagaskare, či vulkány i pláže
ostrova Réunion.

Vopred ďakujeme za Váš záujem o Cestu okolo Afriky,
cestovná kancelária Leonardo
Váš osobný dovolenkový poradca

Náročnejší a scestovaní aktívni dovolenkári, vyhľadávajúci komfortné
a luxusné služby v menej navštevovaných alebo nie bežne dostupných

Prehľad našich doterajších a plánovaných CIEST OKOLO SVETA

Edícia 2012

Edícia 2013

Edícia 2014

LAND ROVER edícia 2016

RANGE ROVER edícia 2018

W W W.CESTAOKOLOA FR I K Y. SK

PRAHA
UNIKÁTNY KOKTEJL
8 KRAJÍN ZA 17 DNÍ

LUXUSNÉ A ZÁŽITKOVÉ
UBYTOVANIE

V priebehu dva a pol týždňa zažijú účastníci Cesty okolo Afriky 2018-2019 intenzívnu
a atraktívnu kombináciu 8 afrických krajín,
ktoré patria medzi cestovateľské sny každého z nás. Veď už len pri vyslovení mien
a názvov ako Svätý Tomáš a Princov ostrov,
Ngorongoro, Viktóriine vodopády, Mozambik, Madagaskar alebo Réunion pookreje
duša všetkých skutočných cestovateľov,
bádateľov, dobrodruhov, či romantických
snílkov.

V každej destinácii / zastávke po trase
Cesty okolo Afriky sme starostlivo vybrali
nadštandardné ubytovanie a doplnkové služby. Pre DELUXE skupinu (max.
18 osôb) najlepší vhodný 5H luxusný
hotel / lodge v destinácií, pre PREMIUM
kvalitný 4H – 5H hotel / lodge. Nami vybrané ubytovanie nie je len o hotelových
službách, ale i o výbornej polohe hotela
a jeho unikátnosti, ktoré sú samé o sebe
neopakovateľným zážitkom.

Na prelom rokov 2018 a 2019, avšak až
po Vianočných sviatkoch (odlet do Afriky
je 27. decembra, aby Vianočné sviatky boli
doma pokojné a bez stresu), sme namixovali pre milovníkov čierneho kontinentu
unikátny koktejl spoznávania jeho prírodných i historických skvostov a exotického
plážového relaxu.

Keďže v niektorých lokalitách, kde je cestovný ruch len v začiatkoch (Sv. Tomáš
a Princov ostrov, Mozambik), existujú len
menšie ubytovacie zariadenia alebo safari lodge majú menšie kapacity (Tanzánia
a Botswana), sme pre Premium triedu
museli rezervovať i viac hotelov rovnakej
kategórie v jednej destinácii.

Trasovanie Cesty okolo Afriky je naplánované tak, aby v navštívených lokalitách
nebolo extrémne počasie, časové posuny
boli minimálne, medzi jednotlivými zastávkami neboli dlhé a náročné prelety, a aby
turistické služby vo vybraných destináciách
boli na najvyššej úrovni. Cestovateľov čaká
počas celej Cesty len jeden nočný let.

SVÄTÝ TOMÁŠ
& PRINCOV OSTROV

Tanzánia: DELUXE 5 andBeyond
Ngorongoro Crater Lodge (suite)
PREMIUM 5H Neptune Ngorongoro
Luxury Lodge (suite) a 5H Ngorongoro
Oldeani Mountain Lodge (suite)
H

Zimbabwe: DELUXE 5H The Victoria
Falls Hotel (Stables Signature Wing
izba) PREMIUM 5H The Victoria Falls
Hotel (Central Deluxe izba)
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TANZÁNIA

ZIMBABWE & ZAMBIA

KILIMAJARO & NGORONGORO

VICTORIA FALLS

HOTELY, KTORÉ SME
PRE VÁS REZERVOVALI
Svätý Tomáš a Princov ostrov:
DELUXE 5H Sundy Principe Island
(villa) PREMIUM 4H Omali Lodge
(classic izba) a 4H Club Santana
Beach Resort (standard bungalow)

BRATISLAVA

Botswana: DELUXE 5H Chobe Game
Lodge (standard river izba) PREMIUM
4H Cresta Mowana Safari Resort
(luxury izba)
Mozambik: DELUXE 5H Coral Lodge
(luxury villa) PREMIUM 4H Ossimba
Beach Lodge (beachfront villa), 4H
Nuarro Lodge (beachfront chalet)
Réunion: DELUXE 5H hotel LUX*
Saint Gilles (junior suite) PREMIUM
5H hotel LUX* Saint Gilles (superior
izba)
(zmena hotela je možná)

Cesta okolo Afriky

MOZAMBIK

BOTSWANA
CHOBE

ILHA DE MOCAMBIQUE

MADAGASKAR
ANTANANARIVO

RÉUNION
SAINT-GILLES

NA AFRICKEJ PLÁŽI

PREČO SI OBJEDNAŤ
CESTU OKOLO AFRIKY
ČÍM SKÔR?
► Získate zľavu za skoré rozhodnutie až 2 000 € za izbu
(táto zľava platí len pri objednávke Cesty do 1.5.2018)
► Zaplatíte iba 20% zálohu pri objednávke zájazdu
(tento benefit platí len pri objednávke Cesty do 31.12.2017)
► Priamo na palube lietadle sa zúčastnite žrebovania
o jedny z piatich ultramoderných smarthodiniek
TAG HEUER CONNECTED MODULAR 45

(tento bonus platí len pri objednávke Cesty do 31.12.2017)
POD AFRICKÝM NEBOM

► Pri objednávke zájazdu nemusíte uviesť mená cestujúcich
(konkrétne mená a osobné údaje stačí dohlásiť do 1.9.2018)
► Fakultatívne výlety nie je potrebné vyberať
hneď pri objednávke zájazdu

TAG HEUER CONNECTED MODULAR 45

(fakultatívne výlety je možné doobjednať do 1.9.2018)
► Môžete uzavrieť nadštandardné poistenie storna
zájazdu s krytím storno poplatku

(toto špeciálne pripoistenie sa dá dojednať iba s konkrétnymi menami cestujúcich)
► Preferované miesto v lietadle si lepšie vyberiete
iba pri skorej objednávke zájazdu

(od prvého až po posledný let na Ceste okolo Afriky bude mať každý cestujúci
„svoje“ miesto v lietadle, ktoré si vyberie už pri objednávke zájazdu)
► Raňajkujete na pláži v Mozambiku, na obed hladkáte
lemura na Madagaskare a večeriate na Réunione

(aj takýto nevšedný moment prináša Cesta okolo Afriky 2018–2019)

► Splňte si svoj životný sen a pri skorej objednávke získate
istotu účasti na tejto unikátnej Ceste okolo Afriky

(celkový počet miest je limitovaný na maximálne 64 cestovateľov)
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DOPRAVA
PRIVÁTNYM
LIETADLOM

SEDENIE

Leteckú dopravu Cesty okolo Afriky
s odletom z Prahy a následne z Bratislavy
zabezpečí letecká spoločnosť Travel
Service, tak ako pri všetkých našich
predchádzajúcich Cestách.

Na palube bude servírované občerstvenie /
catering v kvalite, rôznorodosti a množstve
bežnej business triedy = 3-chodové menu
s možnosťou výberu hlavného jedla z dvoch
ponúk, rozličné nealkoholické nápoje,
značkové alkoholické nápoje vrátane
dobrých koňakov, whisky a vín, káva / čaj
a samozrejme i francúzske šampanské.

Moderné lietadlo Boeing 737–800 NG
bude pre tento atypický zájazd
upravené z klasickej 189-miestnej
verzie na špeciálnu 64-miestnu Komfort
konfiguráciu: komfortné a pohodlné
kožené dvojsedačky, ktoré sa dajú sklopiť
do 120° a vzdialenosť medzi dvoma radmi
je viac ako 110 cm.

emergency EXIT

EXIT

1

2

3

4

5

6

7

8

EXIT

Keďže sa jedná o špeciálny privátny let
pre menší počet cestujúcich, na letisko
sa stačí dostaviť 60 minút pred odletom
a navyše na odbavenie cestovnej batožiny
bude dohliadať zájazdový asistent.

Počas celého zájazdu netreba nikdy
a nikde prestupovať. Priemerná dĺžka
priameho letu z jednej africkej destinácie
do druhej bude iba 2,5 hodiny. Odlety
sú naplánované na ráno, aby prílet
do nasledujúcej zastávky bol popoludní
miestneho času (s chutným občerstvením
a pár drinkami na palube lietadla).

CESTOVNÁ
BATOŽINA

V HOTELI

Po prílete do jednotlivých destinácií bude
prepravu cestovnej batožiny z letiska až
do hotelovej izby osobne koordinovať jeden
člen Leonardo tímu. Taktiež pri odlete bude
dohliadať na odvoz batožiny až na letisko.
Maximálna hmotnosť cestovnej batožiny
na osobu je 30 kg + 7 kg príručnej batožiny,
čo je dostatočný limit na bezproblémové
pobalenie sa na celú Cestu okolo Afriky.
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emergency EXIT

Vybavovanie cestujúcich pred každým
odletom bude zjednodušené a urýchlené,
keďže nebude treba riešiť seating / sedenie
v lietadle. Od prvého až po posledný let
na Ceste okolo Afriky bude mať každý
cestujúci „svoje“ miesto v lietadle, ktoré si
vyberie už pri kúpe zájazdu.

O pohodlie a bezpečnosť letu a komfort
na palube sa postarajú 3 skúsení piloti
a 4 šarmantné slovenské a české
stewardky.
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NAD AFRIKOU

EXIT
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EXIT

ŠPECIÁLNE POISTENIE
STORNA ZÁJAZDU

Súčasťou tímu, ktorý bude cestujúcim
k dispozícii počas celého zájazdu (na
palube lietadla i počas pobytov), budú aj
dvaja profesionálni slovenskí lekári (jeden
pre DELUXE a jeden pre PREMIUM
skupinu). Okrem základných lekárskych
služieb a konzultácií ponúknu i vlastné
skúsenosti a rady ako prekonávať prípadné
problémy s cestovaním a k tomu plne
vybavenú profesionálnu cestovateľskú
lekárničku.

Keďže zájazd Cesta okolo Afriky sa nedá
naplánovať ani objednať na poslednú
chvíľu a je nutné sa naň včas pripraviť,
vzniká určitá obava, či budeme môcť
aj o rok bez problémov a v poriadku
vycestovať. Preto fakultatívne ponúkame
špeciálne poistenie storna zájazdu
Európskej cestovnej poisťovne (bez limitu
ceny zájazdu a len s 10% spoluúčasťou),
ktoré v prípade nepredvídaných situácií
zabraňujúcich vycestovať na Cestu okolo
Afriky (úraz, akútne ochorenie, smrť
účastníka zájazdu alebo jeho blízkej
osoby, škoda na majetku z dôvodu živelnej
udalosti) v plnej miere pokryje požadovaný
storno poplatok.

Čo sa týka nutnosti očkovania pre Cestu
okolo Afriky, je povinné očkovanie proti
Žltej zimnici. A určite odporúčame si overiť
i platnosť vakcinácií Tetanus, Hepatitída
A a B, brušný týfus, ktoré by každý
správny cestovateľ mal mať. Informácie
a praktické rady poskytne MUDr. Ivan Bakoš
z Inštitútu očkovania a cestovnej medicíny:
www.inocem.sk

SLOVENSKÍ A ČESKÍ
SPRIEVODCOVIA
V miestach pobytu od príletu až po odlet z danej krajiny budú na všetky služby
(transfery, ubytovanie, stravovanie) dohliadať a osobne pri nich asistovať traja
skúsení slovenskí a českí sprievodcovia
/ špecialisti na Afriku. Taktiež budú spolu
s domácimi sprievodcami sprevádzať všetky naplánované výlety, safari a prehliadky.
Cestujúci budú vždy po prílete rozdelení
do menších skupín tak, aby na jedného
sprievodcu nepripadalo viac ako 24 osôb
( PREMIUM skupina), resp. max. 18 osôb
( DELUXE skupina).

b) tehotenstva poisteného alebo spolucestujúceho, ktoré v čase zakúpenia alebo
záväzného rezervovania cestovnej služby nebolo ani nemohlo byť známe,
c) smrti poisteného alebo jeho blízkej osoby alebo spolucestujúceho,
d) značnej škody na majetku poisteného
alebo spolucestujúceho vzniknutej
na území SR počas trvania poistenia,
ktorá bola spôsobená následkom živelnej udalosti či trestného činu tretej
osoby, ak poistený preukáže, že z tohto
dôvodu nemôže nastúpiť na poistenú
cestu,
e) zničenia alebo straty cestovných dokladov poisteného alebo spolucestujúceho
v dôsledku živelnej udalosti menej ako
3 pracovné dni pred nástupom na poistenú cestu,
f) doručenie predvolania poistenému alebo spolucestujúcemu na súdne konanie, ak termín súdneho konania pripadá
na čas trvania poistenej cesty,
g) povolania poisteného alebo spolucestujúceho na vojenské cvičenie, ak
preukáže poistený či spolucestujúci, že
povolávací rozkaz mu bol doručený až
po uzavretí poistenia.

Poistnou udalosťou je zrušenie poistenej
cesty a to z dôvodu:
a) vážneho akútneho ochorenia alebo
úrazu, ktoré utrpel poistený, jeho blízka
osoba alebo spolucestujúci a ktoré si vyžiadali lekárom odporúčané pripútanie
na lôžko alebo hospitalizáciu,

PREDAJ
ZÁJAZDOV
Zájazd Cesta okolo Afriky 2018 - 2019 si je možné zakúpiť v cestovnej kancelárii
LEONARDO - OSCAR v Bratislave (tel: 02 / 63530291-2) alebo u niekoľkých
vybraných autorizovaných predajcov (ich aktuálny zoznam a kontakty nájdete
na našej špecializovanej web stránke: www.cestaokoloafriky.sk).
Pri objednávke zájazdu sa platí iba 20% záloha (ak je zájazd objednaný
do 31.12.2017), resp. 40% záloha (ak je zájazd objednaný po 31.12.2017),
doplatok do celej sumy do 1.9.2018. Pri objednaní zájazdu nie je nutné uviesť
mená cestujúcich, stačí ich nahlásiť do 1.9.2018. Pred samotným podpisom
Zmluvy o obstaraní zájazdu si je možné túto zmluvu preštudovať, na čo slúži
7-dňová lehota odo dňa rezervácie.
Organizátor zájazdu Cesta okolo Afriky cestovná kancelária Leonardo – Oscar s.r.o. si vyhradzuje právo
zrušiť zájazd v prípade jeho nízkej obsadenosti (menej ako 75 cestujúcich), a to však najneskôr do 1.9.2018.
V tomto prípade okamžite vráti klientom uhradenú zálohu v plnej výške.

PRIPRAVENÝ NA AFRIKU
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DVAJA LEKÁRI
NA PALUBE

27.1 2.20 1 8 – 1 2.1 .20 1 9

NA PALUBE
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SVÄTÝ TOMÁŠ
& PRINCOV OSTROV
PRINCOV
OSTROV

-1 hodina
oproti
zimnému SEČ

portugalský
jazyk

dobra
(STD)

G u i n e j s k ý

SVÄTÝ
TOMÁŠ

Na konci decembra je na ostrovoch tropické
vlhké počasie, denná teplota vzduchu
okolo 30°C, teplota mora 28°C.

SANTO
ANTÓNIO

z á l i v

SÃO TOMÉ

Pico Cão Grande

S

vätý Tomáš a Princov ostrov je ostrovný štát v Guinejskom zálive, ležiaci skoro
presne na rovníku, 360 km od západného pobrežia Afriky. Objavili ho Portugalčania
v 15. storočí. Toto územie osídľovali trestancami a židovskými vyhnancami, neskôr
aj africkými otrokmi. Súostrovie získalo nezávislosť od Portugalska v roku 1975, pričom
demokratické reformy prebehli až v roku 1980.
Tento neveľký štát s 200 tisíc obyvateľmi, z ktorých je 80% kresťanov, tvorí skupina ostrovov
sopečného pôvodu, o čom svedčia krátery vyhasnutých vulkánov. Vyhasnutou sopkou je
i najvyššia hora ostrova Pico de Sao Tome, vysoká 2 024 m. Väčšinu rozlohy krajiny zaberajú
rovníkové lesy, ktoré vo vyšších polohách prechádzajú do horských tropických pralesov.
Pobrežie je lemované plantážami, na ktorých sa pestuje kakao, káva, banány, vanilka
a kokosové palmy (v minulosti to bola hlavne cukrové trstina). Najväčším ostrovom je Svätý
Tomáš, ktorého rozloha je 836 km². Druhým najväčším je s rozlohou 128 km² Princov ostrov.
Súostrovie má rovníkové, tropické, horúce a vlhké podnebie, zmierňované oceánskymi
prúdmi, len s malými výkyvmi teplôt v priebehu roka. Najchladnejšie a zároveň najsuchšie
obdobie prevláda od júna do septembra.
Prekrásna, takmer panenská príroda krajiny s množstvom skalnatých strží, vodopádov
a malebných zálivov, priezračnou blankytnou vodou, bohatým podmorským životom,
divokými piesočnatými plážami, koloniálnymi mestečkami Sao Tome a San Antonio
a svojbytnou kultúrou miestnych obyvateľov – to všetko sú lákadlá rodiaceho sa cestovného
ruchu na tomto malom africkom súostroví.
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1. DEŇ Krásne Vianoce máme za sebou a ešte krajšiu Cestu okolo Afriky pred sebou!
Dnes krátko po polnoci odlietame na 17 dní spoznávať tajomný a zároveň čarovný čierny
kontinent. Keďže náš prvý let smeruje priamo na juh, nečakajú nás žiadne veľké časové
posuny. Dokonca na súostroví Svätý Tomáš a Princov ostrov, ktoré je našou prvou zastávkou,
je len o hodinu menej ako u nás!
Na palube „afrického špeciálu“ nás víta skúsená slovensko-česká posádka, drink na šťastnú
cestu uvoľní naše cestovateľské napätie a nedočkavosť za novým poznaním. Krátko
po štarte vyžrebujeme piatich šťastlivcov (z tých cestujúcich, ktorí si objednali Cestu okolo
Afriky do 31.12.2017) a venujeme im moderné smarthodinky TAG HEUER CONNECTED
MODULAR 45. Takto budú mať dostatok času sa s nimi zoznámiť a využiť ich už pri potulkách
po Afrike.
Moderný Boeing po osem a pol hodinovom lete pristáva v dopoludňajších hodinách len pár
kilometrov severne od rovníka (jeho prelet si necháme na neskôr), v Guinejskom zálive
na západe Afriky. Po bohatých európskych raňajkách na palube lietadla zvedaví vystupujeme
na tomto exotickom mieste, o ktorom sme doposiaľ len niečo málo čítali, ak vôbec to.
DELUXE skupina prestupuje do malého lietadla a za pol hodinku je na menšom z ostrovov
súostrovia – Princov ostrov, kde strávi prvé tri africké dni v novučičkom plážovom boutique
rezorte.
PREMIUM skupina sa krátkou pozemnou cestou presunie z letiska Sao Tome do dvoch
pekných a neveľkých rezortov na hlavnom ostrove, ktoré budú prvým domovom počas práve
sa začínajúceho afrického dobrodružstva.

Hneď po ubytovaní nás čaká obed a potom príjemný oddych a aklimatizácia na rovníkové
podnebie, aby sme boli večer pripravení na uvítaciu barbeque večeru v tropickej hotelovej
záhrade (ochutnáme miestne pivo alebo si dáme pár pohárov dobrého juhoafrického
vína?). Vitajte v Afrike!

2. – 3. DEŇ So vstávaním nie sú žiadne problémy, keďže naše biologické hodiny
nie sú zaťažené časovým posunom. Prvé africké raňajky a potom už len dva dni exotickoostrovno-plážového relaxu s plnou penziou (vzduch má okolo 30°, more skoro toľko isto!).
Tí, čo nechcú len polihovať pri bazéne a mori, sa môžu vydať na spoznávanie prírodných
a historických zaujímavostí oboch ostrovov (individuálne s prenajatým autom alebo s našimi
sprievodcami), či absolvovať potápačský výlet.
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CESTA OKOLO A FR IKY

PROGRAM

W W W.CESTAOKOLOA FR I K Y. SK

TANZÁNIA

KILIMAJARO & NGORONGORO
K E Ň A

NGORONGORO

+2 hodiny
oproti
zimnému SEČ

swahilijský
a anglický
jazyk

Kilimajaro
Arusha

tanzánijský
šiling
(TZS)

DODOMA
DAR ES SALAAM
T A N Z Á N I A

Na konci decembra je v oblasti Ngorongoro
(nadmorská výška rímsy je 2 300 m!)
denná teplota okolo 16–20°C, v noci i menej,
dole v kráteri cez deň je ale o pár stupňov
viac s možnosťou prehánok.

ZAMBIA
MOZAMBIK

S

edieť na okraji vyhasnutej sopky a pozorovať pestro zastúpenú divokú zver, ako
vo veľkom prírodnom divadle, je fascinujúci a neobvyklý zážitok. Predstavenie
sa odohráva vo východnej časti Afriky, v krajine s názvom Tanzánia. Kilimanjaro,
Ngorongoro, Serengeti a Zanzibar sú jej najvyhľadávanejšie destinácie, všetky zabalené
do jednej krajiny. Krásna a divoká príroda však ani zďaleka nie je všetko, čo ponúka.
V časovom rozpätí niekoľkých hodín si môžete zaleňošiť na idylických plážach, prezrieť ruiny
starobylých svahilských miest, alebo preskúmať kultúrnu mozaiku viac ako stovky etnických
skupín tvoriacich domorodé obyvateľstvo.
Slávny Ngorongoro, kráter bývalej sopky, ktorý mnohí skúsení cestovatelia považujú za jedno
z najúžasnejších miest na tejto planéte, bol v roku 1979 zaradený medzi svetové kultúrne
a prírodné dedičstvo UNESCO. Je najväčší neporušený vulkanický kráter na svete. Má
tvar obrovskej misy s asi 265 kilometrami štvorcovými. Vychutnajte si jedinečné zážitky,
ktoré ponúka. Domorodci Ngorongoro často nazývajú aj „africká rajská záhrada“, pretože
svahy krátera sú prístreškom pre takmer 30 tisíc voľne žijúcich zvierat. Hovorí sa, že patrí
medzi miesta s najväčšou koncentráciou zvierat v Afrike. Nájdete tu napríklad nosorožce,
gepardy, byvoly, slony, levy, zebry, a vzácnosť lokálnych úpätí, čierneho nosorožca. Táto
mimoriadna sopečná krajina je bohatá aj úrodná. Jednotlivé poschodia krátera sa skladajú
z rôznych ekologických oblastí zahŕňajúcich lúky, močiare a jazerá. V nich si zvyknú pokojne
hovieť napríklad hrochy. Po ceste ku kráteru tiež uvidíte nádherné plantáže plné ovocia
a kukurice. Miestni obyvatelia, vysokí Masajovia, majú jediní povolenie osídľovať Ngorongoro.
Na zelených pastvinách pasú stáda dobytku a kozy. Stavajú si sezónne obydlia, takzvané
bomas, a niektoré z nich využívajú na zoznamovanie sa návštevníkov s ich kultúrou a rôznymi
remeslami.
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4. DEŇ Po troch dňoch príjemnej aklimatizácie na africkú klímu sa dnes presúvame
východným smerom do srdca kontinentu. V dopoludňajších hodinách naberá naše lietadlo
kurz Tanzánia. Chutný obed a pár drinkov na palube a let cez rovník priamo pod najvyššiu
horu Afriky – Kilimanjaro ubehne ako voda. Po pasových a vízových formalitách nasadáme
do pristavených džípov a naše tanzánske safari sa začína štvorhodinovým transferom
do lokality Ngorongoro.
Vo večerných hodinách sa ubytovávame v suitách luxusných safari lodge a za zvuku okolitej
prírody absolvujeme výbornú večeru. Tu nie sme v žiadnej ZOO, ale v skutočnej africkej
divočine! Tí ustráchanejší si musia dať pre istotu o pivo, či pohárik viac, aby zaspali. Dnes
veľmi neponocujeme, máme za sebou dlhý deň a zajtra nás čaká „dlouhá noc“.

5. DEŇ Dnes je Silvester! Nemusíme však nič pripravovať ani organizovať. Celý deň
strávime v kráteri Ngorongoro na safari. Profesionálni rangeri a naši sprievodcovia nás
zoznamujú s miestnou flórou a hlavne faunou. Štýlový obed v africkej buši príde vhod.
Keďže sme rozdelení do niekoľkých džípov a naše cesty sa počas dňa rôznia, večer si
rozprávame zážitky a chválime sa svojimi fotografickými úlovkami. Milá levia rodinka, stádo
slonov, leopard na strome, alebo vyhrá niečo úplne iné?
Silvestrovská gala večera pod holým africkým nebom s južným krížom a so zvukmi divočiny
je jedným z naj zážitkov Cesty okolo Afriky. Polnočný prípitok a zase sme už o rok starší.
Ale spokojní a vysmiati.

6. DEŇ Novoročný odchod na dnešné safari nie je úplne dochviľný (pre koho ako),
ale ďalšie celodenné dobrodružstvo vo svetovo preslávenej lokalite si nemôžeme nechať
ujsť. Zastavíme sa aj v masajskej dedine na úbočí krátera a popýtame sa miestnych, ako
oni oslávili Nový rok.
Pri večeri sa opäť z každého valí prúd safari zážitkov.

11

27.1 2.20 1 8 – 1 2.1 .20 1 9

(zmena programu vyhradená)
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PROGRAM

W W W.CESTAOKOLOA FR I K Y. SK

ZIMBABWE
VIKTÓRIINE VODOPÁDY

KONGO
ANGOLA

+1 hodina
oproti
zimnému SEČ

anglický
jazyk

juhoafrický
rand (ZAR)
a americký
dolár (USD)

Z A M B I A

LUSAKA

LIVINGSTONE

DAR ES SALAAM
HARARE
VIKTÓRIINE
VODOPÁDY
ZIMBABWE

Na začiatku januára je na Viktóriinych
vodopádoch vlhko s dennou teplotou
okolo 28°C, možnosť dažďa.

BOTSWANA

V

Zimbabwe, bývalej Rodézii, je všetko neuveriteľné. Od pozoruhodnej krajiny
a bohatej fauny až po dramatické dejiny v nedávnej minulosti. Môže mať krajina
úrodnú pôdu, dobré podmienky pre poľnohospodárstvo, veľa nerastných surovín
a napriek tomu byť chudobná? Áno, Zimbabwe pred viac ako pol storočím patrilo medzi
najbohatšie krajiny čierneho kontinentu. Ale neuváženými krokmi čelných predstaviteľov
sa tamojšie obyvateľstvo dostalo do obrovskej chudoby, ktorú sprevádzala hyperinflácia
nepredstaviteľných rozmerov. Miera inflácie presiahla medziročný rast milión percent.
Dôkazom bola aj bankovka s najvyššou nominálnou hodnotou na svete = 100 biliónov
zimbabwianských dolárov.
Zimbabwe má veľké prírodné bohatstvo a je prakticky jednou z najbohatších krajín
na nerastné suroviny v Afrike. Až 98% z 12 miliónov obyvateľov je čiernej pleti, asi polovica
z nich verí v tzv. synkretické náboženstvo, čo predstavuje zmes kresťanstva a domorodých
kultov. Zimbabwe patrí k jednej z mála krajín, kde dodnes žijú ľudia na úrovní doby kamennej,
tzv. Krováci alebo Pigmejovia. Etnografi ich považujú za najstarších obyvateľov Afriky.
Z turistického hľadiska má Zimbabwe rozhodne čo ponúknuť. Veď kto by len nechcel vidieť
Viktóriine vodopády na hranici so Zambiou, ktoré v roku 1856 objavil škótsky cestovateľ
David Livingstone. Vody rieky Zambezi s ohlušujúcim rachotom padajú do hĺbky niekoľko
desiatok metrov. Svojou rozlohou sú dvakrát tak veľké ako Niagarské vodopády. Vo svete
sú síce vodopády známe pod menom uctievajúcim britskú kráľovnú, v domácom jazyku ich
však nazývajú Mosy-oa-tunya. Znamená to niečo ako hrmiaci kotol. Je to oveľa výstižnejšie
pomenovanie pre jeden a pol kilometra širokú rieku, ktorá sa vlieva do skalného kaňonu,
širokého neraz len päťdesiat metrov. Ten najnižší vodopád má pritom viac ako 70 metrov
a ten najvyšší až cez 100 metrov. Ak máte chuť a odvahu, môžete ponad besniaci živel
preletieť v rogale alebo helikoptére, či dokonca skočiť bungee jumping z ikonického mostu
spájajúceho Zimbabwe zo Zambiou. To ale nie je všetko zo Zimbabwe. V Mugabeho krajine
máte možnosť vidieť množstvo úžasných národných parkov, levy, žirafy, hrochy, slony, ...
12

7. DEŇ
Po raňajkách nás čaká spiatočný transfer na letisko pod Kilimanjarom.
Ak sme nevideli túto stále zasneženú africkú horu pri prílete, tak dnes máme šancu na
reparát. Po nástupe do lietadla nás už čaká obed a ani nie za tri hodiny pristávame pri ďalšom
prírodnom skvoste čierneho kontinentu – Viktóriinych vodopádoch v Zimbabwe.
Krátky transfer z letiska do luxusného historického hotela. V neskorších popoludňajších
hodinách sa nedočkavo vydávame priamo k vodopádom a západ slnka nad nimi pozorujeme
z paluby lode plaviacej sa po rieke Zambezi.
Výborná večera v hoteli dáva krásnu bodku za prvým africkým týždňom na našej Ceste.

8. DEŇ Dnes máme na výber niekoľko možností. Len tak relaxovať v peknej hotelovej
záhrade s bazénom a panoramatickým výhľadom na rieku Zambezi, vodnú triešť vodopádov
a slávny most spájajúci Zimbabwe a Zambiu alebo absolvovať jeden, či dva z ponúkaných
fakultatívnych výletov:

• 12-minútový panoramatický let helikoptérou nad Viktóriinmi vodopádmi
(pohľad z vtáčej perspektívy na toto úžasné prírodné divadlo nemá chybu!)

• 3-hodinová prechádzka s levmi s profesionálnym rangerom (životný zážitok,
žiadne pozorovanie kráľa zvierat v klietke, ale priama interakcia!)

• poldenné safari na slonoch (slony patria neodmysliteľne k Afrike a hlavne pri

rieke Zambezi ich sú tisíce. Čo tak sa pozrieť na miestnu prírodu z ich chrbta
a niečo sa aj o nich naučiť?)

• poldenný výlet do mestečka Livingstone v susednej Zambii (aby sme videli
vodopády aj z druhej strany a počas Cesty mali navštívených až 8 afrických
krajín!)
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CESTA OKOLO A FR IKY

PROGRAM

AQUARACER CALIBRE 5
Kai Lenny is one of the few surfers with enough mental strength to challenge the ‘Jaws’.
Kai means ocean in Hawaiian, the natural element where #DontCrackUnderPressure
is nothing but literal: like TAG Heuer, it is his whole mindset.

NÁRODNÝ PARK CHOBE

anglický
jazyk

pula
(BWP)

Kasane

ZIMBABWE

NP CHOBE

BOTSWANA
GABORONE

Na začiatku januára je
v NP Chobe vlhko s dennou teplotou
okolo 27°C, možnosť dažďa.

MOZA
MBIK

+1 hodina
oproti
zimnému SEČ

NAMÍBIA

W W W.CESTAOKOLOA FR I K Y. SK

BOTSWANA

J U H OA F R I C K Á
REPUBLIKA

B

otswana je vnútrozemský štát na juhu Afriky. Zaujímavosťou je, že hranice Botswany,
Namíbie, Zimbabwe a Zambie sa stretávajú v národnom parku Chobe, pri meste
Kasane, v jednom bode. Bečuánsko, ako znel pôvodný názov Botswany, získalo
nezávislosť v roku 1966. Botswana bola predtým jednou z najchudobnejších častí britského
impéria. Zásadný zlom v dejinách Botswany prišiel už po roku jej samostatného vývoja,
keď boli v krajine objavené náleziská diamantov. Medzi rokmi 1975 až 1990 rástlo jej
hospodárstvo najrýchlejšie na celom svete. Dnes je najdemokratickejšou krajinou Afriky,
ktorá je politicky vyspelejšia ako Slovensko.
Výnimočná a dramatická, taká je horúca Botswana, ktorej najcharakteristickejším znakom je
rozmanitosť. Na diamanty bohaté púšte tu kontrastujú s mimoriadne úrodnými záplavovými
oblasťami. A to všetko v neopakovateľnej prírodnej scenérii. 581 000 km² územia
(rozloha skoro ako Francúzsko) je prevažne rovinaté s niekoľkými náhornými plošinami.
95% z dvojmiliónového obyvateľstva tvoria príslušníci kmeňa Tswana.
Púšť Kalahari, delta Okawango a národný park Chobe patria k turistickým top atrakciám
Botswany. Chobe patrí medzi desať najlepších parkov sveta. Zo súše i z vody tu môžeme
pozorovať hrochy, krokodíly, levy, impaly a hlavne slony (samotný národný park obývajú
najväčšie stáda slonov na svete!). Ale i varany, byvoly africké, či stovky druhov vodného
vtáctva. Hravé paviány a maličké zvedavé a prešibané mačiaky sú zasa zástupcami opíc.
Vďaka uvedomelým vládnym predstaviteľom stojí návšteva Botswany v posledných rokoch
skutočne za to. Viac ako 40% územia patrí k národným parkom, či rezerváciám a vyhýbanie
sa komercializovaniu zatiaľ na rozdiel napríklad od Kene uchránilo krajinu od davov turistov.

16

9. DEŇ Raňajky nad vodopádmi a už sa pomaly presúvame do susednej Botswany.
Tentokrát nie letecky, ale pozemnou dopravou, ktorá netrvá ani dve hodiny (ak náhodou
na hraniciach nebudú mať úradníci „svoj“ deň).
Okolo poludnia sa ubytovávame v dvoch pekných safari lodge v známom národnom parku
Chobe, kde sa cez rovnomennú rieku pozeráme priamo do Namíbie.
Pobyt v Botswane začíname obedom a popoludňajším safari, dnes však i na lodi na rieke
Chobe. Takto budeme môcť pozorovať zvieratá z iného uhla a pozerať sa im rovno do tváre,
kým budú piť vodu z rieky. Pri večeri odmeníme najlepšiu momentku „papule“ zvieraťa.

Počas dnešného botswanského celodenného safari s plnou penziou
10. DEŇ
vedieme vášnivú debatu o tom, či bolo lepšie safari v Ngorongoro alebo tu v Chobe. Každé
je určite iné, a závisí aj od šťastia, koľko zvierat a z akej vzdialenosti / blízkosti sme kde videli.
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PROGRAM

W W W.CESTAOKOLOA FR I K Y. SK

MOZAMBIK
ILHA DE MOCAMBIQUE

TANZÁNIA
ZAMBIA

+1 hodina
oproti
zimnému SEČ

portugalský
jazyk

MOZAMBIK

metical
(MZM)

Na začiatku januára je v severovýchodnom
Mozambiku teplo a vlhko, teplota
vzduchu okolo 30°C, more 27°C.

MALAWI

Nacala
ILHA DE
MOCAMBIQUE
Z I M B A BW E
Mozambický kanál

M

ozambik – neobjavená krajina s tými najkrajšími plážami v Afrike, smutnou
a zaujímavou históriou, no napriek tomu priateľskou atmosférou s ešte veselšími
obyvateľmi. Rozkladá sa na brehoch Indického oceánu, v juhovýchodnej časti
Afriky. Na území porovnateľnom s Tureckom (801 500 km²) žije 29 miliónov obyvateľov,
z ktorých viac ako polovica sú kresťanského vyznania, moslimovia tvoria 18% minoritu.
V koloniálnych časoch riadili ekonomiku krajiny Portugalci. O obchodné aktivity sa starali
imigranti z južnej Ázie. Krajina teda nebola dobre pripravená na nezávislosť, ktorú získala
od Portugalska v roku 1975. Následné násilnosti vyhnali z Mozambiku všetkých cudzincov.
Dlhá občianska vojna uvrhla krajinu do biedy, z ktorej sa spamätáva dodnes.
Aj keď Mozambik nie je známy ako klasická turistická plážová destinácia, medzi ktoré
patria neďaleké Seychely alebo Maldivy, jeho 2 600 km pláží, ostrovov a súostroví by v ich
konkurencii bez problémov obstáli. Biely piesok tu vyhrieva horúce africké slnko alebo
chladí tieň paliem. Voda Indického oceánu pri pobreží Mozambiku skrýva pod hladinou
také poklady, ktoré potešia oko nejedného potápača. Pre spestrenie dovolenky strávenej
na pobreží sa hodí vyraziť na Ilha de Mocambique (podľa názvu tohto ostrova je pomenovaná
krajina). Ostrov na severovýchode Mozambiku je dlhý len dva a pol kilometra a s pevninou
je spojený mostom. Mesto vzniklo koncom 15. storočia a stalo sa dôležitým opevneným
obchodným strediskom Portugalcov na ceste do Indie. V minulosti sa tu obchodovalo
so slonovinou, zlatom a otrokmi. Jeho zachované mešity, kostoly a paláce vyslúžili celému
ostrovu miesto na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Medzi najväčšie
zaujímavosti a pamiatky mesta patrí palác a kaplnka São Paulo zo začiatku 17. storočia,
stará nemocnica, kostol Santo António a mnoho ďalších kostolíkov a mešít. V meste sa
nachádza aj múzeum sakrálneho umenia a hinduistický chrám.
Mozambická vláda vynakladá v posledných rokoch veľké úsilie, aby prilákala turistov
z celého sveta a zabezpečila im bezpečný pobyt a jedinečné zážitky. Momentálne je to
ešte jeden z posledných rajov na zemi, ktorý zatiaľ nie je zaplavený masami a zastavaný
hotelovými komplexami. Dokáže uspokojiť tých, čo hľadajú oddych, ale aj tých, čo vyhľadávajú
dobrodružstvo a dovolenku chcú prežiť aktívne.
18

11. DEŇ
Raňajky s výhľadom na rieku Chobe, krátky transfer na letisko Kasane
(lietadlo nám sem pristavili počas 4-dňovej dvojzastávky Zimbabwe – Botswana) a naberáme
smer k východnému pobrežiu Afriky, do Mozambiku. Po dobrom obede na palube nášho
špeciálu vystupujeme v meste Nacala pri Indickom oceáne.
Tu sa naša skupina rozdelí do viacerých menších rezortov a hotelov po divokom
severomozambickom pobreží. Jeden z nich (Feitoria Boutique hotel) je dokonca situovaný
priamo na malom ostrove Ilha de Mosambique s bohatou históriou z čias portugalskej
kolonizácie východnej Afriky. Hostia z ostatných hotelov sa sem počas pobytu vyberú
na výlet.

12. – 13. DEŇ Po týždni plnom safari aktivít príde dvojdňový relax s plnou penziou
určite vhod. Kombinácia pasívneho relaxu pri bazéne, či mori, plážové a vodné športy,
spoznávanie blízkeho okolia i koloniálnej histórie exotickej krajiny je veľmi príjemná.
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MADAGASKAR
ANTANANARIVO

+2 hodiny
malgašský
oproti
a francúzsky
zimnému SEČ
jazyk

ariary
(MGA)
M

O

Z

A

M

B

IK

ANTANANARIVO
Mozambický kanál

V januári je v Antananarive
väčšinou zamračené s teplotou
okolo 25°C.

M A DAG A S K A R

M

adagaskar, štvrtý najväčší ostrov sveta s rozlohou zhodnou s Botswanou, je
možno najexotickejšie miesto na našej planéte. Bývalá francúzska kolónia je plná
tajomstiev, nekonečných pralesov s neuveriteľnou faunou a flórou a s minimom
turistov. Vašim tieňom budú mohutné baobaby, vašimi kamarátmi okaté lemure, predmetom
vášho záujmu unikátne rastliny a živočíchy, ktoré nenájdete nikde inde. Vďaka tomu, že sa
pred 160 miliónmi rokov odtrhol od Afriky, sa na ňom začal vytvárať jedinečný ekosystém
(až 90% miestnej flóry a fauny sú endemity). Niektoré oblasti tohto ostrova boli pre svoju
mimoriadnu krásu a biologický význam vyhlásené za národné parky a rezervácie. Bol dokonca
medzi prvými krajinami sveta, ktorý začal budovať systém chránených oblastí. Nachádza sa
tu až 99 druhov lemurov (asi najpriateľskejšie zvieratká z celého afrického kontinentu, ktoré
sa vás vôbec neboja), stovky druhov orchideí, šesť z ôsmich známych druhov baobabov,
170 druhov paliem a viac ako tretina svetovej populácie chameleónov. Na Madagaskare
nežije žiadny jedovatý živočích a krajina je najväčším svetovým producentom a exportérom
vanilky.

Prví obyvatelia Madagaskaru sa na ostrov preplavili na dvojitých kanoe cez Indiu a východnú
Afriku z Indonézie asi pred 2 000 rokmi. Ľudia z vnútrozemia Afriky sa tu usadili neskôr
a dnešní obyvatelia (Malgaši) majú zmiešaný pôvod. V 11. storočí Arabi založili na ostrove
prvý sultanát, od 14. do 18. storočia tu existoval štát Imerina. Ako prví Európania objavili
Madagaskar Portugalci v roku 1500. Briti a Francúzi prišli neskôr a európski misionári obrátili
mnoho ľudí na ostrove na kresťanstvo. V roku 1776 slovenského dobrodruha a cestovateľa
Mórica Beňovského na Madagaskare miestni kmeňoví náčelníci zvolili za ampansacabeho
(kráľa) Madagaskaru.
Antananarivo – hlavné a súčasne najväčšie mesto Madagaskaru leží v jeho hornatom
vnútrozemí a skrátene sa prezýva aj Tana. V meste a okolí sa nachádza niekoľko
tisíc cirkevných stavieb vrátane 50 kostolov a katedrál a asi rovnakého počtu moslimských
mešít. Historickou ikonou mesta je palácový komplex Rova rozložený na najvyššom bode
hory Analamanga. Len 25 km od mesta sa nachádza Park lemurov, jedna z turistických
atrakcií.
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14. DEŇ
Dnešný deň si zapíšeme do našich cestovateľských denníkov s veľkým
„D“. Za jeden jediný deň doslova ochutnáme tri krajiny (skoré raňajky v Mozambiku, ľahký
obed na Madagaskare, francúzsko–kreolská večera na Réunione) a ešte k tomu si trochu
polietame a aj spoznáme.
Ale pekne po poriadku. Po skorých raňajkách a presune na letisko prelietame ponad 400 km
široký Mozambický prieliv na štvrtý najväčší ostrov sveta, na Madagaskar (iba 1,5-hodinový
let). Tu si urobíme poldňovú zastávku. Z nášho lietadla vystúpime bez batožiny, iba s pasom,
osobnými vecami a fotoaparátom a po formalitách na letisku si urobíme orientačný okruh
hlavným mestom Antananarivo a navštívime neďaleký Lemur Park s deviatimi druhmi lemurov
(tieto roztomilé zvieratká patria k symbolom ostrova), ale i chameleónmi a korytnačkami.
Po tomto krátkom, ale zaujímavom dotyku Madagaskaru sa posúvame ďalej na východ a za
necelú hodinu a pol (v lietadle stíhame len malý snack a kávu) pristávame vo francúzskom
zámorskom departmente, na ostrove Réunion (keďže je súčasťou EÚ, na vstup nám
oficiálne stačí len občiansky preukaz, vyskúšame!).
Večer sa ubytovávame v najlepšom plážovom rezorte (západné pobrežie, oblasť St. Gilles
les Bains) a vychutnávame si miestnu francúzsko–kreolskú gastronómiu.
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RÉUNION
SAINT-GILLES

Indický oceán

+3 hodiny
oproti
zimnému SEČ

francúzsky
jazyk

euro
(EUR)

SAINT DENNIS
SAINT-GILLES

Piton des Neiges
R É U N I O N

V januári je na Réunione
vlhko až daždivo s dennou teplotou
okolo 28°C, more má 27°C.

Piton de
la Fournaise

R

éunion je najjužnejším ostrovom zo súostrovia Maskarény, ktoré tvorí spolu s ostrovmi
Rodrigues a Maurícius. Nachádza sa asi 800 km východne od Madagaskaru
a 220 km juhovýchodne od Maurícia. Réunionský zámorský departmán Francúzska
a EÚ je ostrovom vulkanického pôvodu. Vďaka tomu je známy svojou rozmanitosťou.
Nájdete tu nádhernú tropickú prírodu, kokosové palmy, pláže pozdĺž tyrkysovo modrých
lagún, biele koralové útesy. Réunion je ako stvorený na odpočinkovú dovolenku. Na rozdiel
od ostatných ostrovov v Indickom oceáne ponúka výborné podmienky aj pre aktívnu
dovolenku. Počas hodiny jazdy ostrovom sa krajina zmení z lávových polí a pustej krajiny
v bujnú vegetáciu, tropické dažďové pralesy, dravé vodopády. Divoká horská príroda sa
rázom zmení v zalesnené údolia a pláže s bielym či tmavým pieskom a moderné mestečká
pri pobreží. Piton de la Fournaise je jedna z najprístupnejších aktívnych sopiek na svete a pri
jej návšteve sa môžete stať svedkami chrlenia horúcej lávy. Na ostrove môžete stráviť deň
výletom do najmenej jednej z troch úchvatných kalder, ktoré vznikli v oblasti prehistorickej
sopky Piton des Neiges. Zaujímavé sú aj miestne dedinky s kreolskou architektúrou. Réunion
ponúka i veľké množstvo adrenalinových športov, turistických trás a trekov. Lokalita SaintGilles je asi najnavštevovanejším kusom ostrova, a to hlavne vďaka piesočnému „letisku“
pre leňošivých turistov. Lagúna na pobreží je tvorená korálovým masívom, o ktorý sa často
lámu vlny. Ako v každom správnom letovisku ani tu nesmú chýbať výlety loďou za delfínmi
či veľrybami.
Dovolenka na Réunione kombinuje európsky francúzsky luxus spoločne s tropickou
živelnosťou. Tento ostrov je trochu ako žena, ktorá čaká na skrotenie. Pokiaľ si teda chcete
vyskúšať Shakespeara v akcii, pokúste sa o „Skrotenie zlej ženy“ a oddajte sa divokému
Réunionu. Energiu prírody nechajte na seba naplno pôsobiť.
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15. – 16. DEŇ
Pred nami sú dva dni tropického oddychu s polpenziou (vzduch
má okolo 28°, oceán len o niečo menej). Tí, čo nechcú len relaxovať pri bazéne a na
piesočnatej pláži Indického oceánu s pohárikom výborného miestneho rumu, sa môžu
vydať na objavovanie mnohých prírodných a etnicko-kultúrnych zaujímavostí Réunionu
(dobrodružne a adrenalínovo, helikoptérou, ale i pešo na trek, individuálne alebo s našimi
sprievodcami). Sopečný ostrov ponúka veľa možností na spoznávanie, je len na nás, ako
a pre čo sa rozhodneme.

Celodenný fakultatívny výlet sa začína už skoro ráno, aby sme stihli absolvovať
časovo náročnú exkurziu na východ a do vnútrozemia Réunionu. Dnes na nás
čaká kombinácia toho naj, čo ostrov ponúka.
Ešte stále činná sopka Piton de la Fournaise (aký to farebný kontrast skoro
mesačnej krajiny oproti bujným tropickým pralesom a modrým oceánom),
kostol Notre Dame des Laves v St. Rose na východnom pobreží (po erupcii sopky
v roku 1977 tiekla horúca láva cez celú obec smerom ku kostolu, no akoby
zázrakom sa rozdelila tesne pred kostolom na dva prúdy a ďalej za ním sa znova
spojila. Kostolu sa zázrakom nič nestalo).
Odtiaľ pokračujeme cestou plnou zákrut smerom do oblasti Cirque de Salazie.
Počas cesty nám príroda a okolitá krajina poskytuje úžasné pohľady na hlboké
údolia tiahnuce sa až do dĺžky niekoľkých kilometrov, s vodopádmi i kúzelným
mestečkom Hell-Bourg na úpätí hory Piton des Neiges. Návrat na hotel
vo večerných hodinách.

Posledný večer na unikátnej Ceste okolo Afriky je nutné náležite osláviť. Rozlúčková gala
večera s miestnymi delikatesami, dobrým vínom, hudbou až do polnoci a ohňostrojom
na záver. Au revoir Réunion, dovidenia Afrika!

Je to neuveriteľné, ale 17 krásnych dní v Afrike ubehlo ako nič. Takže
17. DEŇ
nastal čas sa pobaliť a vydať sa na cestu domom (plavky odložíme, vytiahneme dlhé rukávy
a nohavice, veď u nás je zima!). Z Réunionu odlietame do Európy hneď po raňajkách, aby
sme boli v Bratislave a následne v Prahe vo večerných hodinách. Ešte rozlúčka s milou
posádkou, kapitánom, sprievodcami a doktormi, výmena kontaktov s novými známymi
z Afriky, posledné selfie na palube nášho špeciálu a africkej rozprávky je koniec!!!
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CENY ZÁJAZDU

MADAGASKAR

DELUXE

osoba v 2-lôžkovej izbe

PREMIUM

27 950 €

• minimálny vek dieťaťa na tomto zájazde
je 6 rokov (vek v čase konania zájazdu)
• v DELUXE skupine sú možné len 2-lôžkové
izby, nie 1-lôžkové alebo s prístelkami

osoba v 2-lôžkovej izbe

22 950 €

osoba v 1-lôžkovej izbe

27 950 €

osoba nad 16 r. na prístelke

19 950 €

dieťa 12 – 16 r. na prístelke

17 950 €

dieťa 6 – 12 r. na prístelke

15 950 €

2 000 € ZĽAVA
ZA SKORÉ
ROZHODNUTIE

1 000 € BONUS
PRE STÁLYCH
KLIENTOV

Ak si objednáte zájazd CESTA OKOLO
AFRIKY najneskôr do 1.5.2018, získate
2 000 € zľavu na izbu. Stačí pri objednávke
zaplatiť iba zálohu (pri objednávke do
31.12.2017 je to iba 20%).

Ak si zájazd CESTA OKOLO AFRIKY
objedná cestovateľ, ktorý sa už zúčastnil
na niektorej z predchádzajúcich Ciest
okolo sveta, získa bonus 1 000 € na izbu.
Stačí pri objednávke zaplatiť iba zálohu
(pri objednávke do 31.12.2017 je to iba
20%).
TAG HEUER

Z CESTY OKOLO AFRIKY
SI OKREM KRÁSNYCH ZÁŽITKOV
PRINESTE AJ NOVÉ HODINKY
TAG HEUER
Každý dospelý účastník CESTY OKOLO AFRIKY, ktorý si objedná tento zájazd
do 31.12.2017, bude zaradený do žrebovania o jedny z piatich ultramoderných
smarthodiniek TAG HEUER CONNECTED MODULAR 45!
Žrebovanie o tieto atraktívne smart hodinky sa uskutoční priamo na palube lietadla počas Cesty.
Dohľad nad absolútnou objektivitou žrebovanie budú mať všetci cestujúci, „šťastena“
bude v rukách kapitána lietadla!
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BOTSWANA

DOPRAVA
A TRANSFERY
• leteckú dopravu na trase Praha 
Bratislava  Sv. Tomáš  Kilimanjaro
/ Tanzánia  Viktóriine vodopády /
Zimbabwe * Kasane / Botswana 
Nacala / Mozambik  Antananarivo /
Madagaskar  Réunion  Bratislava
 Praha v Komfort triede

CENA ZÁJAZDU
NEZAHŔŇA

VÝLETY
• 2x celodenné safari v Ngorongoro
(Tanzánia)

FAKULTATÍVNE
VÝLETY

• poldenný výlet k Viktóriinym vodopádom
vrátane plavby po rieke Zambezi
pri západe slnka (Zimbabwe)

Fakultatívne výlety v niektorých pobytových
miestach (so slovenským / českým i miestnym
sprievodcom – tieto služby možno doobjednať aj
dodatočne po objednaní zájazdu, a to najneskôr
do 1.9.2018)

• celodenné safari v Chobe (Botswana)
• výlet na Ilha de Mosambique (Mozambik)
• poldennú prehliadku Antananariva
a Parku lemurov (Madagaskar)

• ZIMBABWE – HELI (12-minútový panoramatický
let helikoptérou nad vodopádmi) = 150 € / os.

• prepravu 30 kg cestovnej a 7 kg príručnej
batožiny

ĎAĽŠIE
SLUŽBY

• ZIMBABWE – ZAMBIA (poldenný výlet do mestečka Livingstone v susednej Zambii) = 95 € / os.

• letiskové a bezpečnostné poplatky
(platné a známe k 19.10.2017)

• sprievodcovské, informačné a asistenčné
služby slovenských a českých sprievodcov počas celého zájazdu

• ZIMBABWE – LEVY (3-hodinová prechádzka
s levmi s profesionálnym rangerom) = 140 € /
os. (iba nad 18 rokov)

• základné lekárske služby a konzultácie
2 profesionálnych slovenských lekárov
počas celého zájazdu

• ZIMBABWE – SLONY (poldenné safari
na slonoch) = 140 € / os.

• 6x transfer z letiska do hotela / lodge a späť
• transfer z Viktóriinych vodopádov /
Zimbabwe do NP Chobe / Botswana
• letecký transfer Sv. Tomáš  Princov
ostrov a späť – len DELUXE skupina

• handlingové služby cestovnej batožiny
za asistencie jedného člena Leonardo
tímu

UBYTOVANIE
A STRAVOVANIE

• všetky vízové poplatky (pre držiteľov
biometrických pasov SR a ČR
s platnosťou minimálne 6 mesiacov
po návrate zo zájazdu a s minimálne
8 voľnými stranami)

• 3x ubytovanie s plnou penziou vrátane
uvítacej večere (Sv. Tomáš a Princov
ostrov)
• 3x ubytovanie s plnou penziou vrátane
Silvestrovskej gala večere (Tanzánia)
• 2x ubytovanie s polpenziou (Zimbabwe)
• 2x ubytovanie s plnou penziou (Botswana)

• RÉUNION (celodenný výlet po ostrove vrátane
obeda) = 125 € / os.
POISTENIE STORNA
A INÉ PRÍPLATKY
• fakultatívny doplatok na poistenie storna
zájazdu Európskej cestovnej poisťovni (na celú
cenu zájazdu a s 10% spoluúčasťou) = 800 €
/ osoba nad 12 r., resp. 500 € / dieťa 6–12 r.
(toto poistenie storna je možne dojednať iba
s konkrétnymi menami cestujúcich!)

• miestne dane a poplatky, vstupy
do národných parkov
• štandardné prepitné / bakšišné
pre miestnych šoférov, sprievodcov,
nosičov batožiny / portierov

• služby neuvedené v programe zájazdu

POISTENIE

• individuálnu úpravu programu podľa vlastného
želania (na požiadanie)

• nápoje k jedlám (okrem raňajok v hoteloch a na
palube lietadla, resp. ak nie je uvedené inak)

• 3x ubytovanie s plnou penziou (Mozambik)
• 3x ubytovanie s polpenziou vrátane
rozlúčkovej gala večere (Réunion)
• catering / občerstvenie na palube lietadla
v kvalite business triedy

• komplexné cestovné poistenie Európskej
cestovnej poisťovni PLUS (vrátane
zdravotného a úrazového poistenia)

• palivový príplatok (v prípade, že svetová cena
leteckého paliva k 1.9.2018 bude vyššia o viac
ako 15% oproti cene leteckého paliva zo dňa
podpisu Zmluvy o obstaraní zájazdu)

• povinné zmluvné poistenie pre prípad
úpadku CK

SVÄTÝ TOMÁŠ
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PLATOBNÉ A STORNO
PODMIENKY

VIKTÓRIINE VODOPÁDY

• pri objednávke zájazdu sa platí 20% záloha (ak je zájazd objednaný do 31.12.2017), druhá 20% záloha
do 1.5.2018, doplatok do celej sumy do 1.9.2018
• pri objednávke zájazdu sa platí 40% záloha (ak je zájazd objednaný po 31.12.2017), doplatok do celej
sumy do 1.9.2018
• každý zákazník má právo kedykoľvek pred začatím zájazdu zrušiť s cestovnou kanceláriou zmluvný vzťah,
t. j. odstúpiť od zmluvy / stornovať zájazd. CK má v tomto prípade právo účtovať za každú prihlásenú osobu
storno poplatok:
- 20% z celkovej ceny zájazdu v prípade storna / zrušenia zájazdu do 1.5.2018
- 40% v prípade storna / zrušenia zájazdu v období od 1.5.2018 do 1.9.2018
- 95% v prípade storna / zrušenia zájazdu od 1.9.2018 do začiatku zájazdu

ORIENTAČNÉ DĹŽKY
JEDNOTLIVÝCH LETOV
Praha  Bratislava

35 min.

Bratislava > Sv. Tomáš		

8 hod. 30 min.

Sv. Tomáš > Kilimanjaro		

4 hod. 45 min.

Kilimanjaro > Viktóriine vodopády

2 hod. 55 min.

Kasane > Nacala			

2 hod. 30 min.

Nacala > Antananarivo		

1 hod. 25 min.

Antananarivo > Réunion 		

1 hod. 25 min.

Réunion > Bratislava 		

RÉUNION

12 hod. 55 min.

Bratislava  Praha

40 min.

čas letu vrátane technického medzipristátia na dotankovanie

Upozornenia:
• pre tento zájazd neplatia žiadne ďalšie zľavy ani vernostné bonusy
• cestovná kancelária Leonardo – Oscar je iba sprostredkovateľom turistických víz, preto nemôže garantovať
ich udelenie príslušnými úradmi
• za splnenie si daňových a odvodových povinností súvisiacich s výhrou hodiniek TAG HEUER je zodpovedný
samotný výherca
• fotografie použité v katalógu sú z archívu Leonardo – Oscar, Tag Heuer press corner a z fotobanky Shutterstock
• organizátorom zájazdu CESTY OKOLO AFRIKY 2018 - 2019 je cestovná kancelária Leonardo – Oscar s.r.o.,
Zadunajská 12, Bratislava, Slovensko, IČO 36203190, zapísaná v OR SR OS Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 25041/B
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MOZAMBIK

1948 - VZNIK LEGENDY DEFENDER (SERIES I)

ROKO-MOTOR, s.r.o., Sokolská 5613, 760 01 Zlín
www.roko-motor.cz, www.jaguar-zlin.cz, www.landrover-zlin.cz

TAG HEUER CARRERA CALIBRE HEUER 01
Muhammad Ali is one of the most legendary athletes of our time.
The Greatest of All Time was a fighter both in and out of the ring, championing
all his life for causes he believed in. Absolutely unrelenting in the face of adversity,
he lived true to the TAG Heuer motto, Don’t Crack Under Pressure.
Ali™, Muhammad Ali™ and the Muhammad Ali signature are trademarks of Muhammad Ali Enterprises LLC.
Rights of Publicity and Persona Rights: Muhammad Ali Enterprises LLC. ali.com

